BALI
Time Villas
PRO 6 OSOB: 4 700,-/osoba
(cena nezahrnuje letenku)

ubytování se snídaněmi, grilování, pronájem motorky po celý pobyt
Bali – ostrov bohů a rájem na zemi s písečnými plážemi, úchvatnou přírodou a duchovní kulturou.

Jedna z nejpopulárnějších světových destinací, která nabízí nepřeberné množství kulturních a
historických zážitků, dobrodružství, úžasné potápění a v neposlední řadě je Mekkou surfingu.
Celoroční průměrná teplota vzduchu je tu v průměru 30 stupňů a teplota vody v oceánu je kolem 25
stupňů. Bali je tak pestré na zážitky, že každý návštěvník si tu přijde na to své. Od surfingu, potápění,
místních večírků, přes vynikající jídlo, mnoho turistických atrakcí až po duševní klid při józe nebo
meditaci. Bali je také ideální základnou pro cestování po okolních ostrovech.

Bali Time Villas – Okolí rýžových polí nabízí nepopsatelnou atmosféru. Dá se říci, že si můžete

vychutnat to pravé Bali přímo na těchto vilách. Vily leží na strategickém místě, odkud můžete vyrážet
na různé výlety a objevovat všemožná balijská dobrodružství. K oblíbeným turistickým místům je to
nedaleko. Lelki a Romi vila jsou moderní, plně vybavené vily. Nachází se v těsném prostranství, a však
každá má svůj vlastní vchod. Obě vily disponují třemi klimatizovanými pokoji s vlastní koupelnou,
obývacím pokojem s LCD televizí, soukromým bazénem a kompletně vybavenou kuchyní.
Cena OBSAHUJE:
ubytování na 7 nocí se snídaní, transfer z letiště a na letiště, pronájem motorky na dobu pobytu,
1x grilování, zákonné pojištění CK proti úpadku.
Cena pro 2 osoby:
Cena pro 12 osob:

4 900,-/osoba
4 400,-/osoba

Doprava:
Letenky Vám rádi na přání zajistíme. Cena zpátečních letenek se pohybuje okolo 20 000,- Kč. Cena
letenky vždy závisí na konkrétním termínu plánované cesty.
Fakultativní služby:
Masáže
Jóga
Lekce surfování s lektorem

180,- až 351,- (dle typu a doby trvání masáže)
211,878,-

Fakultativní balíčky týdenní:
Surfování
Golf
Fakultativní výlety:
Prohlídky chrámů a rýžových plantáží, výstup na sopku, potápění a šnorchlování, rafting a mnohé
další. Informace o ceně v případě zájmu na vyžádání.
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